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AFKONDIG|GSB|D
VAN
ARUBA
LANDSVERORDENING van 27 mnnrt 1995 houdeade de mogelilhëd tot het
doen van een uitkering van een bedmg-|eens nnn personen dïe op lmn verzoek uit de overheidsdienst zijn ontslagen (L|dsvexrde|ng uitkering bedrarin|ns) .
|itge|ven: 29 |aart 1995
De Mrzister van Justitie a-i,
P.E. Croes
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IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Aruba,
In overwe|nr genomen hebbende:
dat het wenselijk is de mogehjkhdd te openen tot het doen van een uitkering
van eezl bedrag-|eens nnn personen die op imn verzoek Gt de overheldsGenst zijn ontslagen;
Heeft, de Raad van Advies |hoord, met gemeen overleg der Staten,
v|tgesteld onders|ande hndsverorde|ng:
Artikel 1
In deze |ndsveNrden|'n' g wovdt verstaan onder:
de Mlnl-ster : de ml*m-ster sran Mgemene Zaken;
de behnghebbende : a. de ambtqnnnr m de en van de MndsverordeMng
lnaterbel |bte|x|echt (AB 1989 no. GT 34) #
met Gtzondedng van de griffier der Staten, alsmede van degene die een rang bekleedt die is opgenomen in het ||nstelsel voor pohtiepersoleel b|ndweerpe|œneel of gevan||spe|oneel, of die bel|ghebbende is In de zzn van het
TAndsbesluit bezoldi|ng onde|jspersoneel (AB
1991 no. 35) ;
b . degene die is |ngesteld bij een krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon;
c . degene die krachtens arbeidsove|enkomst naar
lmrgerlijk reeht in dienst is Nran het Tmnd of van
een Nchtspersoon als bedoeld in onderdeel b ;
diensttijd de nnneen|sloten dienstdjd die on|ddelhjk aan
het onts|ag voorafg|t, en dies ware de belanghebbende ambtennnr m de zin van de Pensioenverordeziing lnndsœenaxn (AB 1991 no . GT 25) geweest, koor de berekeïng van het pensioen op
grond vqn de hndsvexrdensng zou meetellen.
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Artikel 2
De Minister kan de belnnghebbende op diens daartoe overeenkomstig
deze landsvexrde|ng gedaan verzoek. voor zoveel nodig in H'wijldng van
de ter zake gjldende wettelijke bepa|nzen, uit de overheidsdienst ontslaan
onder toekenmng van een bed|g-lneens .
Artikel 3
1 . Uiterlijk drie maanden na de inwerkA'n|reding van deze landsvexrdening lcan de belanghebbende de Minister seh|telijk verzoeken zijn
dienstverband onder toekenning van een bedrag-ineens te beëindigen .
2 . Het verzoek bedoeld in het eerste lid , wordt door tussenko|t van
#
het hoofd van de dienst waar de be|ghebbende werkunm is , bij de Mirzister
ingediend op een door l|tst|noemde beschikb|r gesteld formulier. Als
datum van het verzoek wordt aangemerkt de dag waarop het formulier bij het
hoofd van dienst is ingediend .
3 . Onver|nderd het bepaalde in het vierde Bd z mag alleen en moet de
Minister het verzoek afwijzen, indien het ontslag van de betrokkene zou leiden tot een kwanti|deve of kwaHtaueve onderbezetd| van de betmlltlœn
dienst.
4 . Op de begroling voor het betrokken dienstjaar wordt voor de uitkeHng van het bed|rin-ns een bedrag |-serveerd. De Minfster wmîgt
kleehts een zodnnlg aantal verzoeken in: dat het dnnrmee gemoeide bedrag
het in de be ting zmseweerde bedrag niet oversehrijdt. Indien er meer
YQ'O . :
Terzoeken zzln ingedzend mnnkt de Manîster uit de verzoeken een keuze
(Varbij in elk geval in aanmerking nemend de Gensuijd van de verzoekers
àlsmede de kosten die ui: de |wHligîng van een verzoek zouden voortvl-ien .
5 . De MlnlRter beslist uiterlijk twee mnnnden na afloop van de in het
eerste lid bedoelde termijn.
Artikel 4
1 . Omtrent ieder ovexe|omsdg artikel 3 eerste en tweede lid gedaan verzoek hoort de |infster de Beoorde|sco||ssie.
2. In de Beoorde|n||||ssie hebben zitting de secreta|s van de
|dq |ster|d, de dlrecteur van de |irec|e Personeel en |rga|sa|e, de diNeteur van de mreetie Fionndën, de d|recteur van het Centl'aal Bureau iuzddische en A|mene Zaken en, irïdien de be|ghebbende dit verlangt, een
verte|nwœrHl'|r van een door de behnghebbende Ann te wijzen rechtsperKon|jkheid bezittende ambteMrenor|sa|e; (izzdîen het |rdeel van de
Beoorde|||mml'msie wordt verlangd omt|nt een verzoek van een belanghebbende die niet werkunm Ls bij een van |tst|nœmde diensten: mnnkt
van de commissle tevens deel uit het hoofd van de betrokken dienst .
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3 . De secretaris van de ministerraad is voorzitter van de BeoordeEngscommissie .
4. De Beorde|ngscom|ssie b|sluit bij het vaststellen van hnnr advies
met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
5 . De H'wijzing van een verzoek door de Minister wordt met redenen
omkleed; voor zover daarbij wordt éfgeweken van het advies van de Beoorde|n|com|ssie , worden de redenen daarvoor vermeld .
Artikel 5
1. Onvermx'nderd het bepaalde in het derde lid , bedraagt het bedragineens bij een diensttijd van minde| dan tien jaren tweemnnl het |rsalaris
van de betrokkene en bij een diengttijd van 10 jaren of meer driemnnl het
j|rsalaris van de betrokkene .
2 . Onder jaarsalads wordt voor de toepassing van het eerste lid verstaan de maandehjkse bezoldi#ng of het mnnndeHjkse loon, waarop de belanghebbende op de dag vooraf|nde aan zijn ontslag aanspraak had, inclusief Mndertoehge en de p-|etoesùg krachtens de Mndsvexrde|ng alge.
mene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en de Landsverordening
algqmene weduwen- en wezenverzek|Hng, verme||uldigd met twaalf.
3. Het bedrag-ineens bedraagt ten minste Afl. 20.000,- en ten hoogste
Afl . 70.000 - met dien verstande dht het bedrag-|eens niet meer bedraag't
#' .>
dan het totale salaris dat de belanghebbende nog zou kunnen |nieten, irzdien hij uR de dienst zou worden ozjtslagen wegens het bereiken van de 60-*
jarige leeftijd of , indien de termijn 'waarvoor hij was |ngesteld vôôr of na
het bereîken van die Ieeftijd verloop: , wegens het verloop van dle termijn.
De berekening van het in de eerste volzin bedoelde salaris geschiedt overeenk' omstig het bepaalde in het lweede lids met dien verstande dat de mnnndelijkse bezoldi#ng worm vermenigv' uldigd met het aantal m|nden dat de
behnghebbende nog in overheidsdiènst zou resten; daarbij wordt een gedeelte van een maand als een hele ma|nd |ngemerkt.
4 . Het bedrag-ineens wordt uitgekeerd op de eerste dag van de mnnnGy
volgende op die waarin het ontslag van de belanghebbende lngaat .
5 . Het ontslag van de behnghebbende gaat niet later in dan een maand
na afloop van de in artikel 3, vijfde lid , bedoelde termijn.
Artikel 6
Hetgeen bij het ingaan van het ontslag door de belanghebbende aan het
Land verschuldigd is, wordt op het bedrag-ineens in|houden, voor zover
de betrokken schuld op de dag van ustkering van het bedmg-ineens opeisbaar is . Op deze in|ouding zijn bep|rkende bepalingen die aan inhouding op
de bezoldi#ng of het loon zijn gesteld > Met van toepass|g.
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Artikel %
1 . Indien de gewezen overheidsœennnr aan wie op glqmt| van deze
landsverorde|ng een bed|g-œ|ns ls Gtgekeerd, binnen vijf jaar na zijn
ontshg in dienst treedt van het T|nd, van een krachtens pub|ekxcht 1:1|stelde mchtspersoon of van een inRtelllng waarvan de pe|on|lskosten in
overwegende mate > ai dan niet rechtstr|ksz ten laste van het T-nd komén,
is hij veyplicht het bedrag-ineens op een door de minister van Finandën bij
ml'nl'sterzele regeling te regelen wkze, aan het Land terug te be|len.
2 . Het eerste lid is eveneens van toepass|g, |dien de gewezen overheldsœennnr |n wie op grond van deze lnndsvexrdenfng een bed|g-|ee|
is uitgekeerd y birmen vijf er na zijn pntslag anders dan in dienstbetakking zijn arbeid tegen betaling ter bescMkksng stelt van het Land van een
ï
krachtens pubHekrecht Ogestelde rechtspersœn of van een instelhng w|rvan de pe|oneelskosten in ove-egende, Inate, al dan niet xchtstreeks , ten
laste van het T|nd komen .
3 . Bij de toepassing van het eerste of tweede lid worden œhoudingen
als bedoeld in artikel 6 , buiten beschouwing gelaten.
Artikel 8
1 . Het ove|nkomstig deze landsvemrdenl'ng verleende entsla? |n de
behlzghebbende die ambtennnr is in de z| van de T|ndsverordenl-ng materieel ambtenarenmeht is eervol.
2 . Degene die overee|omsdg deze hndsvexrdenA-ng uit de dienst is
ontslagen, kan deswege generlei nnnRprnak op wachtgeld ontlenen.
Artikel 9
1. Deze landsvexrdenl'ng treedt in werking op een bij hndsbesluit te
bepeklen dag.
2 . Zij kan worden |ngehaald als T-ndsvemrde|ng ttitkering bedragineens .
Gegeven te Oranjestad 21 mnnrt 1995
#'
0. Koolman
De lkinister van Algemene Zaken
J-H A . Eman
De Mnister van Finnnciëns
A .W . EngelbNcht
De minister van Justitie a-i. ,
P .E. Croes
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